
Дата :04.11.2020  

Група № : 42 

Урок № : 5 

Тема уроку: Основні властивості діелектриків 

Мета:  

навчальна: поглибити знання учнів про основні властивості діелектриків 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 

Тіла або речовини з дуже малою електропроводністтю називають 

діелектриками або ізоляційними матеріалами, до них відносять : гази, деякі 

рідини (мінеральні масла, лаки), та майже всі тверді матеріали, за винятком 

металів та вугілля. 

Ізоляційні матеріали 

   

Скло                                 Фарфор 

     Але при деяких умовах у діелектриках відбувається розпад молекул на 

іони ( на приклад під дією високої температури або у сильному полі ) ; в цьому 

випадку діелектрики втрачають свої ізолюючі можливості та стають 

провідниками. Діелектрики володіють властивістю поляризовуватись, і в них 

можливе довге існування електричного поля. 

     Під дією сил електричного поля електрони на орбітах зміщуються у 

напрямку, протилежному полю. У результаті раніше нейтральні молекули 

становляться диполями з рівними зарядами ядер і електронів на орбітах. Це 

явище називають поляризацією діелектрика. При зниканні поля зникає і 

зміщення. Молекули знов становляться електрично нейтральними. 

     Поляризовані молекули – диполі відтворюють власне електричне поле, 

спрямованість котрого протилежна напрямку основного поля, цьому 

додаткове поле складається з основним, та послабшує його. Чим сильніше 

поляризується діелектрик, тим слабше поле, тим менше становиться його 

напруженість у кожній точці і діелектрична проникливість такого діелектрика 

більше. Цей процес приводить до посилення руху часток і до нагріву 

діелектрика, це явище використовують для нагріву вологих матеріалів з метою 

сушки. 
 

Застосування знань, формування вмінь і навичок. 

1. Що таке діелектрик? 

2. Які матеріали відносяться до ізоляційних? 



3. Де на практиці використують поляризацію діелектриків? 

 

Коротко написать конспект та дати відповіді на питання. 

Відповіді на завдання відправляти на yulia.pryima2000@gmail.com 

 

Урок № : 6 

Тема уроку: Газоподібні діелектрики 

Мета:  

навчальна: поглибити знання учнів про газоподібні діелектрики 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 

До газоподібних діелектриків відносяться всі гази і повітря, що є 

сумішшю газів і пари води. Багато газів використовують як діелектрики в 

газонаповнених конденсаторах, повітряних вимикачах високої напруги і в 

інших електротехнічних пристроях.  

 
РУ з повітрянними вимикачами 

Повітря оточує всі електричні установки і як діелектрик багато в чому 

визначає надійність їх роботи. Дроти ліній електропередачі високої напруги, 

закріплені па щоглах за допомогою фарфорових або скляних ізоляторів, на 

всьому протязі ізольовані один від одного тільки шаром повітря. Іноді в шарі 

повітря, безпосередньо дотичному з поверхнею дротів високої напруги, 

спостерігається світле фіолетове свічення — електрична корона, яке 

супроводжується характерним шипінням. 

 
Явищє корони на ЛЕП 



Електрична корона виникає при погіршенні електроізоляційних 

властивостей повітря або при дії на повітря підвищеної напруги. Вона 

викликає втрати енергії, тому з цим явищем слід боротися. У особливо 

невигідних умовах роботи опиняються газові включення (міхури повітря) 

усередині твердої ізоляції напруженості  (Е)  електричного  поля  в   

послідовно сполучених  шарах   ізоляції   розподіляються   обернено 

пропорційно їх діелектричним проніцаємостям, тобто 

Е1 / Е2 = ε2 / ε1 

У  багатьох  газів  діелектрична  проникність  (ε1) дещо більше одиниці 

(табл. 1), а у твердих діелектриків(ε2) вони знаходиться в межах від 2 до 

8 і більш. 

Таблиця  1.  Основні  характеристики  газоподібних  діелектриків 

Діелектрик  Густина

, г/см  

Діелектрична 

проникненіст

ь  

Електричн

а міцність  

Коефіцієнт 

тепло- 

провідності  

Теплоємніс

ть  

Повітря 1  1,00057  3        1  1  

Азот 0,97  1,00058  3  1,08  1,05  

Водень 

Вуглекислий 

газ  

0,69 

1,529  

1,00026 

1,00098  

1.5 

2,7  

6,69 

0,64  

14,35 

 0,85  

Елегаз 5,03  1,00191  7,2  1.25  0,6  

   Унаслідок цього газові включення усередині твердої ізоляції будуть 

знаходитися під впливом напруженостей, в 2—8 разів перевершуючих 

напруженості в твердій ізоляції. Це може викликати іонізацію газових 

включень, тобто виникнення в них більшої кількості електрично заряджених 

частинок (електронів і іонів). Це часто спричиняє за собою пробій 

ізоляції, що може викликати вихід з ладу електричної машини, апарату, 

кабелю і т.д. В нормальних умовах роботи газоподібні діелектрики мають 

дуже малу провідність та незначні діелектричні втрати. 

Електрична провідність газоподібних діелектриків 

У всіх газах ще до дії на них електричної напруги завжди є деяка 

кількість електрично заряджених частинок — електронів і іонів, які 

знаходяться в безладному тепловому русі. Це можуть бути заряджені 

частинки газу, а також заряджені частинки твердих і рідких речовин — 

домішок, що знаходяться, наприклад, в повітрі. 
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Утворення електрично заряджених частинок в повітрі викликається 

іонізацією газу зовнішніми джерелами енергії (зовнішніми іонізаторами): 

космічним і сонячним промінням, радіоактивними випромінюваннями Землі 

і ін. 

Процес іонізації газу зовнішніми іонізаторами полягає у тому, що 

вони повідомляють частину енергії атомам газу. При цьому валентні 

електрони придбавають додаткову енергію і відділяються від своїх атомів, 

які перетворюються на позитивно заряджені частинки — позитивні іони. 

Вільні електрони, що утворилися, можуть або тривало зберігати 

самостійність руху в газі, або через деякий час вони приєднуються до 

електрично нейтральних атомів і молекул газу, перетворюючи їх на 

негативно заряджені іони. Знаходячись в безладному тепловому русі, деяка 

частина протилежно заряджених частинок (електронів) і позитивно 

заряджених (іонів) возз'єднується один з одним і утворює електрично 

нейтральні атоми і молекули газу. Цей процес називається відновленням, або 

рекомбінацією. Якщо між металевими електродами укласти який-небудь 

об'єм газу, то при додатку до електродів електричної напруги на заряджені 

частинки в газі діятимуть електричні сили — напруженості електричного 

поля. Під дією цих сил електрони і іони переміщатимуться від одного 

електроду до іншого, створюючи електричний струм в газі. 

     Струм в газі буде тим більше, ніж більше заряджених частинок 

утворюється в ньому в одиницю часу і тим більшу швидкість вони набавають 

під дією сил електричного поля.  

 

Застосування знань, формування вмінь і навичок. 

1. Які матеріали відносять до газоподібних діелектриків? 

2. Що таке – явищє електричної корони? 

3. Де використують газоподібні діелектрики? 

 

Коротко написать конспект та дати відповіді на питання. 

Відповіді на завдання відправляти на yulia.pryima2000@gmail.com 


